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INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 10/12 kl 12.15
Div2 herrar 

Ale IBF - IBK Göteborg

Nästa hemmamatch i 
div 1 södra damer: 

Onsdag 21/12 kl 20.00
Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Matchvärd:

- Älska handboll

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

13.40 Dam Div 4 ALE HF - BALTICA

14.40 Herr Div 4 ALE HF - BACKA
15.55 Herr Junior ALE HF - KROPPSKULTUR

Matchsponsorer:

För mer information se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

12.00 P01 ALE HF - 415 Ö GÖTEBORG
12.50 P98 ALE HF - ÖNNERED

Söndag 11 december:

Älvängen

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER

Onsdag 7 december
Ale Gymnasium

FA   Nödinge SK - Trollhättan   18.15

Torsdag 8 december
Nödinge sporthall

P98   Nödinge SK - 415 Östra Göteborg  19.00

Söndag 11 december
Ale Gymnasium

Hdiv6  13:30  Nödinge SK - BK Banér
Ddiv2   15:00 Nödinge SK - Alingsås HK

Välkomna!
MATCHSPONSOR

�������	

I helgen avgjordes Jul-
klappsjakten som är Sveriges 
största inomhustävling med 
cirka 1200 deltagare och 
3100 starter. För Tingbergs 
AIS blev det totalt fyra med-
aljer.

Daniel Adolfsson, 9 år, 
vann längdhoppet med ett 
mycket fint hopp som mätte 
3.84 m vilket även är klubb-
rekord. I kula blev det en 
tredjeplats med en stöt på 
6.86 m.

För Monia Kristians-
son, 9 år, blev det ett silver 
i kula med en stöt på 6.08 
m. Emma Kuutti, 13 år, 
började helgen med att 
springa 400 m mot två år 
äldre tjejer. Emma sprang 
på tiden 64.53. Det finns 
ingen kvinna i Lilla Edets 
kommun som sprungit 
snabbare genom alla tider. I 
stavhopp blev det en brons-
plats och även där hoppade 
hon högre än någon tidiga-

re gjort i kommunen. Hon 
kvalade även in till Göta-
landsmästerskapen med re-
sultatet 2.10 m. På 200 m 
fick hon en mycket bra start 
och tog personrekord med 
över två sekunder och tiden 
blev 28.76.

Sara Kuutti, 15 år, stötte 
kula och ökade på sitt per-
sonbästa med 1 meter till 
8.94 m.

❐❐❐

Fyra medaljer för Tingbergs AIS

HALMSTAD. Årets 
andra förlust och den 
första sedan början av 
oktober.

Nödinges handbolls-
damer fick kröka rygg 
borta mot Drott.

– Vi var inte tillräck-
ligt bra för att vinna 
när även domaren stod 
på motståndarens sida, 
muttrade NSK-tränaren 
Marcus Bengtsson.

Att förlora mot Drott är 
ingen skam. Laget tillhör de 
allra främsta i division två 
västsvenska västra, men NSK 
visade i första halvlek att de 
håller minst lika hög klass. 
I paus var det gästerna som 
anförde tonen och ledningen 
var befogad.

– Vi gör en riktigt bra 
första halvlek, men får sedan 
problem när Drott byter till 
ett offensivt försvarsspel. Det 
krävs bättre rörelse för att 
lösa det och det hade vi inte 

idag. Sedan får vi många hor-
ribla domslut emot oss och 
att spela även mot domarna 
är tufft på bortaplan, ansåg 
Marcus Bengtsson.

Han stack 
inte under 
stolen med att 
Drott höjde 
sig allt efter-
som matchen 
gick och framför allt var det 
hemmalagets målvakt som 
tog en avgörande roll.

– Hon stängde rejält och 
vi fick helt enkelt inte hål 
på henne. Dessutom är vårt 
försvarsspel tveksamt i hela 
den andra halvleken, menade 
Bengtsson.

Nödinge har fortfarande 
ett bra häng i tabelltoppen 
och möter nu Alingsås HK 
hemma i Ale gymnasium på 
söndag.

– Det är bara att ta nya tag. 
Vi har överraskat positivt hit-
tills och det ska vi fortsätta 
göra. Alingsås är en tuff mot-

ståndare som blandar ung 
talang med en stor portion 
erfarenhet i laget. Jag tror 
dock att merparten är junio-
rer så självklart har vi en bra 

chans att ta 
viktiga poäng.

M o t 
Drott gjorde 
N a t h a l i e 
Löfvendahl 

en stark första halvlek och 
Sofia Olofsson kämpade 
tappert på linjen. Besvikel-
sen efter slutsignalen var stor 
bland tjejerna.

– Det ser jag som positivt. 
De hatar verkligen att förlora 
och vill vinna varje match. 
Det var härligt att se dem 
förbannade, kommenterade 
assisterande tränaren Johan 
Flodin.

NSK fick kröka ryggNSK fick kröka rygg
– Årets andra förlust kom borta mot Drott

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sofia Olofsson kvitterade ut högsta betyg av NSK-tränaren Marcus Bengtsson.

Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Drott – Nödinge SK 27-25 (13-15)

Tre glada 
medaljörer 
från Ting-
bergs AIS; 
Monia Kris-
tiansson, 
Emma Kuutti  
och Daniel 
Adolfsson.

Surte BK fick årets bandypremiär 
mot Kållered i division 3 inställd.

Åby isstadion kunde dessvär-
re inte erbjuda någon is, väderleken 
har inte varit på bandyvännernas 
sida. Istället kommer årets första 
match att spelas på Skarpe Nord i 
Kungälv mot Mölndal Bandy nu på 
fredag.

Även Ale HF fick se sin borta-
match mot Banér bli inställd. Nytt 
speldatum är istället torsdag 15 de-
cember.

❐❐❐

Inställt


